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Nya resebyrin i G<iteborg:

Velkomna till Ostra Hamngatan

w_. wtwiN::illq.--(

Glada pA rbr i  Goteborg fr v Mari Christ iansson, Ag-
neta Krantz, Melte Heitman, Olle Holmin. Christ ina
Carlstedt. Ovan.

Entr6hal len ger ett  behagligt intryck. Nedan.|AAB
JLKUNSAL arkitektkontor, Stockholm, har gjort
in redn ing .G<iteborg, vistkust-

staden vid Grita dlv
har ldnge varit en av
Sveriges mest interna-
tionella stdder, stir
det i uppslagsverk. Nu
har stan blivit dnnu
mer internationell.
SJs resebyr6chef i G6-
teborg, Torsten Jo-
hanson (med ett sl
och hans 40 medarbe-
tare har. fitt nya loka-
ler vid Ostra Hamnga-
tan 35 och kan alltsi
dnnu bdttre ge g<ite-
borgare en chans att
resa runt i stora vdrl-
den antingen det gdl-
ler affdrer eller helt
vanlig lfittsinnig frir-
lustelse semester-
dags.



Stora skcina utrymmen i andra v6-
ningsplanet. Ovan. Detalj fr6n entr6n p6 nedre botten

Nedan t  v .

SkAl och hji irt l igt vdlkommen sd-
ger Torsten Johanson ti l l  gdsterna
Ovan t h.

Resebyr6tjdnstemdn/kvinnor sta-
terar i kundhtirnan f6r specialre-
sor. Nedan t h.

tr Inte nog med att lokalerna
ligger synnerligen centralt,
f6rndmligt och affArsmdssigt
bra till. Det iir ocksi ett liige
med anor. Fdrste kende tomt-
Sgaren hette Arfwid Gud-
mundsson, som bodde hiir
1637. R&dman var han till dess
han dog 1675. Sen fick det
m&nga iigare innan biskop
Wingird byggde det sederme-
ra kinda biskopshuset 1733.

Huset var ett stort trAhus
med inte mindre iin 36 f<inster.
SA m8nga fcinster har nu inte
Torsten Johanson men & and-
ra sidan stAr det SJ Resebyri
med stora bokstdver runt om
p& varje ruta. Grannarna
"H&rv6rd, peruker, posticher
Carl M Lundh et Lotta" och
"IJr och Penn" kanske k6nner
sig lite undanstcitta trots all
vdrldens kontokort, som ar
f.astsmetade p5 deras glas mot
Ostra HamngatsvArlden. Men
dom stAr vdl i telefonkatalogen
fcirmodar jag.

tr Finare dn Parisiuvel
Fcir att h5lla sig till det af-

fiirsmaissiga, vilket alla rese-

byrAer gcir, sA fick handlan-
den Gustaf Lindstrcim tillstind
1822 att inplanka tomten fdr
att anvhnda den "f<ir inkom-
mande allmoge som hos mig
har handel". Sen kom juvele-
rarfirman Fr Holm & Co och
om hans butik skrevs det att
den "onekligen p6minner om
de sm5, men ytterst fina och
mycket bes<ikta juvelerarbuti-
kerna i Paris". S& nog finns
det anor pA Ostra Hamngatan
35. Och inte ett dugg s6mre
kommer det att bli i SJs rese-
byr&regi. Det kan bAde Tors-
ten J ochjag garantera.

Entrehallen - nu struntar vi
i historia - iir mycket elegant.
En flott vAgg prydd med hal-
verade annonspelare lockar
till tummel viirlden runt. Finns
det mera suggestiva och lock-
ande affischer An resebyr&er-
nas? Icke.

Mitt emot p& andra l&ngsi-
dan ligger disken invigningen
till iira prydd med hundra'
tals smi gula rosor, diir sdta
toser hjiilper den ressugne
med sAllskapsresor, flygbiljet-
ter, t&g och b6t m m till privat-
resen5rer.

fl Rulltrappa till
aff6rsresor

En rulltrappa vAlkomnar upp
till andra viningsplanet, ddr
heltiickande mattor med ljus-
916 och mdrkgri smi rutor
st6mmer behagligt mot de ro-
safdrgade v6ggarna.

Hir uppe hAller affdrsresor,
specialresor, t&gresor, ovriga
privatresor, f<irsvarets resor,
riksfiirdstjAnst och hyrbilar
och allt annat som hor till en
resebyris uppgifter. VAxel
och serviceavdelning. Bok-
ningsenheterna, monitorer,
bildskdrmar, ja, hela raddan
av tekniska hjdlpmedel som
idag st&r en toppmodern
resebyr& till tjiinst. Hdr finns
dven trevliga och bekviima ut-
rymmen frir privatsamtal med
kunder som onskar speciella
gruppresor.

I tredje vAningen finns sam-
mantrddeslokaler, personalut-
rymmen, matsal k<ik - ja t o m
ett r<ikrum!

n Smygdoppa i
grdddtirtan

Invigningsdagen blev ett trev-

ligt kalas. Blomsterkvastar
och blomsteruppsatser levere-
rades pi ldpande band. Till
slut s&g hela resebyr&n ut som
ett enda viildigt orangeri. Och
s€r ska det ju vara vid en pre-
miAr.

Inbjudna g6ster bjods p&
shemy, v6stkustsallad och
prippens. De flitiga resebyri-
flickorna turades om att hjalPa
till i k6ket och vid servering-
en. Elisabet pi specialresor
var s& ivrig att hon skar sig i
pekfingret men lindade en
pappersserviett kring. Sen
fortsatte hon att kuta kring
med fingret i topp. Det s&g ut
som om hon smygdoppat i
graddtirtan.

Torsten gav sen den duktiga
personalen blommor. Dom sa:

- SAnt Ar vi inte vana vid!
Ja, s& kan det gA till i kvarte-

ret Snusmalaren 7 hos SJ Re-
sebyr& i Gdteborg nir det 5r
partaj.
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